รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
องคการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2512223 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Measurement and Testing)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
23 ตุลาคม 2555
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1) เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในกระบวนการวัดผลและทดสอบทางจิตวิทยา
2) เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการวัดผลในสาขาจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาบุคลิกภาพ และจิตวิทยาสังคม
3) เพื่อใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในการใชแบบทดสอบและประเมินผลจากการทดสอบ
4) เพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอทุกสาขาอาชีพของนักจิตวิทยาในหนวยงานตาง ๆ
5) เพื่อใหผูเรียนสามารถใชแบบทดสอบมาตรฐานได
6) เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการประเมินผลและสรุปผลจากเกณฑมาตรฐานได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
(ไมมี)

มคอ. 3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาหลักการเบื้องตนในการวัดผล กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา ประเภท
และลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา การเลือกใชแบบทดสอบที่สอดคลองกับจุดประสงค การฝกใช
แบบทดสอบทางจิตวิทยาบางชนิด ฝกการใหคะแนน การแปลผล เขียนรายงานทางจิตวิทยา และจรรยาบรรณ
ในการใชแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม
A study of fundamental of measurement, testing and evaluation process in
Psychology, categories and types of psychological test, selection of test that suitable with the
purpose setting, including practice in psychological test, scoring, interpretation the result of
test, writing the psychological report, and the ethics of psychological test in educational
psychology, personality psychology and social psychology.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจําเปน

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
มีการฝกปฏิบัติกิจกรรม
ในชั้นเรียน

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 5
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาการใหคําปรึกษาผานทาง Web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
- อาจารยผูสอนจัดเวลาการใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ
1 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความฉลาดทางคุณธรรม (MQ.) ความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเองรวมถึงการเคารพในสิทธิของผูอื่น มีความซื่อสัตยในหนาที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
ตางๆ ไดโดยสันติวิธี
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- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยง มี
ภาวะความเปนผูนําและผูตาม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย พรอมยกตัวอยางประเด็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา
- อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น ในประเด็นที่กําหนด
- ศึกษาคนควาดวยตนเองในประเด็นที่สนใจ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบและการสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่นํามาทํารายงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินจากความพยายามในการศึกษาคนควา เพื่อการนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย
และประเมินจากการสอบระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
หลักการเบื้องตนในการวัดผล กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา ประเภทและ
ลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา
การเลือกใชแบบทดสอบที่สอดคลองกับจุดประสงค
การฝกใช
แบบทดสอบทางจิตวิทยาบางชนิด ฝกการใหคะแนน การแปลผล และจรรยาบรรณในการใชแบบทดสอบที่
เกี่ยวของกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม
2.2 วิธีการสอน
การบรรยาย อภิปราย การทํางานเดี่ยวและกลุม การนําเสนอรายงาน การศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดและการทดสอบทางจิตวิทยา การมอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตัวเองตามหัวขอหรือประเด็นที่กําหนด
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการสอบการทดสอบยอย และการสอบปลายภาค
- ประเมินจากการนําเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ การวิเคราะห สังเคราะหและนําผลที่ไดไปใชใหเกิด
ประโยชนกับตนเองและสังคม
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3.2 วิธีการสอน
- เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
- การอภิปรายกลุม และการนําเสนอผลงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบเก็บคะแนนและปลายภาค โดยใชขอสอบที่เนนการคิดวิเคราะห และนําไปประยุกตใชได
ในชีวิตประจําวัน
- ประเมินผลจากผลงานการศึกษา คนควา และนําเสนอผลงาน
- พฤติกรรมการเขาเรียน การเขารวมกิจกรรม และการสงงานตามที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่
ใหและตรงเวลา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรียนอยางกวางขวาง
- สอนใหนักศึกษารูจักการรับฟง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝกการทํางานรวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน การนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็น
- ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้น
เรียน
- พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะหขอมูล
- พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและแหลงขอมูลตางๆ
- พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชนการสงงานทาง e-mail
- ทักษะการนําเสนอรายงานโดยใชเครื่องมือและรูปแบบที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- การบรรยายในชั้นเรียน
- มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ และทํารายงาน
เพื่อนําเสนอดวยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
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5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน วิธีการนําเสนอ และรูปแบบในการนําเสนอ
- ประเมินจากการอภิปรายกลุม และวิธีการอภิปราย
- การทดสอบยอย

ฃ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

2

3

4
5
6

* ชี้แจงรายละเอียดวิชา
การจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการวัดและ
ประเมินผล
เรื่อง ความหมายและ
ความสําคัญของการวัดและ
การทดสอบทางจิตวิทยา
* อธิบายภาพรวมของการ
วัดและการทดสอบที่ใชใน
ระบบการศึกษา และ
วัตถุประสงคของการ
ทดสอบ
1. อธิบายประเภทของ
แบบทดสอบในการศึกษา
2 กลุม ไดแก แบบทดสอบ
แบบปรนัย และอัตนัย
1. อธิบายการหาคาความ
ยากงายของแบบทดสอบ
อธิบายการหาคาอํานาจ
จําแนก
ทดสอบยอย

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
1. แจกเอกสารแผนการสอน
2. แบงกลุมนักศึกษา

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
/Powerpoint

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. ฝกการคํานวน

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. ฝกการคํานวน
1. บรรยาย
2. ฝกการคํานวน
1. ขอสอบ

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3
3

ผูสอน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

7

อธิบายภาพรวมของการวัด
และการทดสอบที่ใชวัด
บุคลิกภาพในประเภทตางๆ
อธิบายแบบทดสอบ
บุคลิกภาพที่เปนมาตรฐาน

8
9

10

11
12
13

14
15
16

อธิบายแบบทดสอบ
บุคลิกภาพที่เปนมาตรฐาน
ชนิด Projective
Technique
อธิบายแบบทดสอบ
บุคลิกภาพที่เปนมาตรฐาน
ชนิด Personality
Inventory
มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาเกี่ยวกับ
แบบทดสอบบุคลิกภาพ
อธิบายความสําคัญและ
ประโยชนของการใชแบบ
สอบถามประเภทตาง ๆ
อธิบายมาตรในการ
ประเมิน การสรางขอ
คําถามเชิงบวก-ลบ และ
การหาคาความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม
อธิบายขั้นตอนในการสราง
และประเมินแบบสอบถาม
มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาเกี่ยวกับ
แบบสอบถาม
สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. นักศึกษาสืบคนเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางจิตวิทยา
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. นักศึกษาสืบคนเกี่ยวกับ
การหาคุณภาพเครื่องมือ

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. นักศึกษาเสนอรายงาน

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

3

ผูสอน

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1
3.3
สอบปลายภาค
2

1.1 – 1.3
2.1 – 2.3
3.1 – 3.3
4.1 – 4.3
5.1 – 5.3
1.1 – 5.2

สัปดาหที่
ประเมิน
มหาวิทยาลัยจัดสอบ
นอกตาราง

สัดสวนของการ
ประเมินผล
40%

วิเคราะหศึกษาคนควา การ
นําเสนอ รายงาน
ตลอดภาคการศึกษา
50%
การทํางานกลุมและผลงาน
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามที่มอบหมาย
3
การเขาชั้นเรียน
ตลอดภาคการศึกษา
10%
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็น
*ถามีขอสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถ
ตรวจสอบไดภายใน 1 ปการศึกษา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชา การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. หลักการสรางแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษา. ศาสตราจารย ดร.รัตนา ศิริพานิช
: คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
2. การทดสอบทางจิตวิทยา. ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย : สําพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พิมพครั้งที่ 2.
3. การสรางและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน. ศาสตราจารย ดร. อุทุมพร
จามรมาน : สํานักพิมพ บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. เว็บไซตในประเทศไทย
1.1 http://www.dusit.ac.th/department/faculty/dept8.html
1.2 http://www.psy.chula.ac.th/
1.3 http://edupsy.edu.ku.ac.th/
1.4 http://gep.buu.ac.th/
2. เว็บไซตตางประเทศ
2.1 http://www.psychology.com/
2.2 http://psychology.about.com/
2.3 http://www.psychologytoday.com/
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2.4 http://www.psychology.org/
2.5 http://www.psychology.net/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
ขอเสนอแนะผาน ระบบสารสนเทศ ที่อาจารยผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อเปนชองทางหนึ่งในการเรียนการสอนและ
สื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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